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Oversigt over ændringer: 

 

Bachelorstudieordningen af 2012 

Stk. 2.3.1.: slettes. Nummereringen konsekvensrettes. 

 

Stk. 2.3.4.1.:  

Afsnittet ”Prøven er en portefølje-eksamen (jf. 3.4.2.). Der er intern censur 
med bedømmelsen Bestået/Ikke Bestået.”  

affattes ”Prøven er en portefølje-eksamen (jf. 3.4.2.). Der er intern censur, 
og bedømmelsen gives efter 7-trinsskalaen.” 

 

Stk. 2.3.5.2.:  

Afsnittet "Pensum omfatter Galaterbrevet og Første Petersbrev på græsk. 
Desuden indgår ca. 400 siders bifagsstof."  

affattes "Pensum omfatter Galaterbrevet og Første Petersbrev på græsk. 
Desuden indgår ca. 400 sider bifagsstof." [Korrektur] 

 

Stk. 2.3.5.3.:  

Afsnittet "Pensum omfatter Johannesevangeliet og Romerbrevet på græsk."  



 

SIDE 2 AF 3 affattes " Pensum omfatter Johannesevangeliet og Romerbrevet på græsk. 
Desuden indgår ca. 400 sider bifagsstof" 

 

Stk. 2.3.11.: 

Afsnittet ”Karakteren 12 gives, når en studerende …” 

affattes ”Karakteren 12 gives, når den studerende …” [Korrektur] 

 

Stk. 2.4. 

tilføjes:  

Bedømmelseskriterier  

For Valgfag absolveret ved Det Teologiske Fakultet gives bedømmelsen 
Bestået, når den studerende demonstrerer 

 grundlæggende viden om det valgte emne, 

 evne til kritisk analyse og diskussion af de spørgsmål, der relaterer 
sig til det valgte emne, 

 evne til at udvælge relevant litteratur og 

 evne til at formidle den opnåede indsigt klart og sammenhængende 
på skrift 

 

Afsnittet "1) Deltagelse i specialiseringskursus à 15 ECTS ved Det Teologi-
ske Fakultet. Kravene er da"  

affattes "1) Studier af i alt 15 ECTS ved Det Teologiske Fakultet. Ved del-
tagelse i et specialiseringskursus à 15 ECTS er kravene" 

 

Stk. 3.1. 

Tilføjes: ”Pensum er den litteratur, som eksaminanden er forpligtet på. Hvis 
der i skriftlige opgaver anvendes litteratur ud over pensum, anføres dette i 
litteraturlisten. 

 

 

Stk. 3.4.1.:  

Afsnittet: "Ved mundtlige prøver skal alle eksaminander møde ved den til-
sagte eksamensdags begyndelse."  



 

SIDE 3 AF 3 affattes "Ved mundtlige prøver skal alle eksaminander møde på det tilsagte 
tidspunkt." 

 

Stk. 3.4.2. 

Slettes: ”Samlingen forsynes med en indledning og afslutning, så den udgør 
en helhed.” 

tilføjes: "Fristen for offentliggørelsen af bedømmelsen er 4 uger. Juli måned 
indgår ikke i bedømmelsen." 

 

Stk. 3.4.3. 

Afsnittet ”Overskridelse af det maksimale omfang betragtes herefter som 
forsøg på eksamenssnyd.” 

affattes ”Overtrædelse af reglerne om omfang betragtes herefter som forsøg 
på eksamenssnyd.” 

 

Afsnittet ”Ved skriftlige hjemmeopgaver offentliggør … og 20. januar (ef-
terårssemestre).” 

affattes ”Eksamensspørgsmålene offentliggøres på Absalon fredag kl. 12 i 
uge 50 (efterårssemestre) og fredag kl. 12 i uge 21 (forårssemestre). Besva-
relserne afleveres i tre eksemplarer i Receptionen senest fredag kl. 12 i uge 
2 (efterårssemestre) og fredag kl. 12 i uge 24 (forårssemestre).” 

 

Stk. 3.4.4. 

tilføjes: "Fristen for offentliggørelsen af bedømmelsen er 4 uger. Juli måned 
indgår ikke i bedømmelsen."  

 

Stk. 3.6. 

Afsnittet ”Overskridelse af det maksimale omfang betragtes herefter som 
forsøg på eksamenssnyd.” 

affattes ”Overtrædelse af reglerne om omfang betragtes herefter som forsøg 
på eksamenssnyd.” 

 

Slettes ”Kun eksamensopgaver, der overholder de for den pågældende op-
gavetype gældende formelle krav (vedr. omfang etc.), vil blive betragtet 
som rettidigt indleveret (jf. 3.9.).” 


